Kortgene, 7 september 2021

Voorzitter,

Met een zekere spijt moet ik u laten weten dat ik mijn zetel in de Provinciale Staten ter beschikking
zal stellen. De reden hiervoor is een vrolijke: vanaf 1 oktober mag ik een nieuwe functie gaan
bekleden. De landelijke Protestantse Kerk heeft me gevraagd om als predikant in algemene dienst
inhoudelijk leiding te gaan geven aan Kerk in Actie en aan het landelijke en oecumenische werk van
de kerk. Een vraag waar ik van harte ‘ja’ op heb willen zeggen, ook al zijn er nogal wat consequenties
aan verbonden.
Eén van de consequenties is dat ik weliswaar in Zeeland zal blijven wonen, maar voor werk veel
elders zal zijn. Dat maakt dat het praktisch niet uitvoerbaar is om het Statenwerk goed te blijven
doen. Liever stel ik dan ook mijn zetel ter beschikking, in het vertrouwen dat de goede
kandidatenlijst van mijn partij, het reeds geruime tijd meedraaien van een fractievolger en de kracht
van de huidige fractie ertoe zullen leiden dat mijn plaats ingenomen zal kunnen worden door iemand
die met volle inzet het nodige werk voor Provinciale Staten zal kunnen doen.
Graag dank ik u voor de hartelijke en constructieve wijze van samenwerken binnen Provinciale
Staten. Ik bewaar goede herinneringen aan de samenwerking met gedeputeerde staten en met
statenleden en ik heb het een voorrecht gevonden om een tijdlang Statenlid te mogen zijn.
Ik wens u wijsheid in het werk dat nog voor u ligt.
Met name het traject van de slimme mobiliteit zal ik met grote belangstelling blijven volgen. De
gesprekken hierover hebben ook mijn eigen denken over mobiliteit gescherpt. Het is misschien
aardig om hier te vermelden dat het er aan bijgedragen heeft dat ik voor de komende jaren jaarlijks
aanzienlijk meer kilometers verwacht af te leggen dan dat ik in mijn Statenperiode heb gedaan, maar
dat deze uitbreiding gepaard zal gaan met een forse reductie van het aantal autokilometers.
Op 17 en 20 september hoop ik nog deel te nemen aan commissievergaderingen (economie en
integriteit). Op 8 oktober heb ik helaas verplichtingen in mijn nieuwe werkomgeving, waardoor ik
niet bij de Statenvergadering aanwezig kan zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met veel dank voor het goede van de afgelopen jaren
en met hartelijke groet,

Karin van den Broeke, h.t. lid Provinciale Staten (CDA)

